
magazyn dla chorych na WZW





Regularne picie zielonej herbaty zmniejsza 
ryzyko zachorowania na raka, a dodatkowe 
kilogramy na biodrach mogą chronić przed 
chorobami serca i układu krążenia. Poznaj 
nowinki ze świata medycyny.

Zaawansowane choroby wątroby mogą 
powodować powikłania. Jednym z nich jest 
zespół wątrobowo-nerkowy (ZWN). Jego prze-
jawem jest niewydolność nerek u chorych  
z marskością wątroby, u których wcześniej  
nie rozpoznawano choroby nerek.

Organizacje naukowe i grupy ekspertów 
opracowują i publikują rekomendacje 
dotyczące leczenia wirusowych zapaleń 
wątroby. Które z nich są najbardziej efektywne? 
Jaki wybrać rodzaj terapii?

Młodzi ludzie stanowią dużą grupę osób  
zakażonych wirusami zapalenia wątroby  
typu B i C. Jak mogą im przeciwdziałać?

Skuteczność terapeutyczna interferonów  
i rybawiryny jest ograniczona, zwłaszcza  
u zakażonych genotypem 1 HCV. W konsek-
wencji nie ustają próby znalezienia innych 
leków obok udoskonalania dotychczasowych 
schematów terapeutycznych.

Córka baronowej i brytyjskiego szpiega,  
ikona rocka, kochanka Micka Jaggera…  
Życie Marianne Faithfull przypomina  
scenariusz filmowy. 

Julka ma zaledwie trzy lata, ale jest prawdziwą 
bohaterką. Należy do wielkiej rodziny 
„przeszczepowców”. Choć to prawdziwy cud, 
że żyje, trudno znaleźć bardziej radosne  
i ciekawe świata dziecko.  



Zawsze wygląda świetnie, ale jak na 
prawdziwą celebrytkę przystało Gwyneth  
Paltrow chce powitać wiosnę w znakomitej 
formie. Warto podpatrzyć, co robi w trosce  
o zdrowie i nienaganną sylwetkę.

O czym będzie głośno w nadchodzącym  
sezonie? Nie przegap baśniowego filmu 
„Ondine” z Alicją Bachledą-Curuś i Collinem 
Farrellem i sięgnij po gorący romans  
„Chéri” kontrowersyjnej francuskiej  
pisarki Sidonie-Gabrielle Colette.

Długotrwały stres fatalnie oddziałuje na nasz 
organizm, powodując wiele zaburzeń psycho-
somatycznych. I nawet jeśli nie zdajemy sobie 
z tego sprawy, to coraz częściej widać też jego 
destrukcyjny wpływ na naszą skórę.

Już w starożytności wierzono, że kolory mają 
niezwykłą moc, która potrafi wpłynąć na życie 
człowieka. Jeśli chcesz sprawdzić, jaki kolor 
odpowiada twojemu znakowi zodiaku, odszu-
kaj swoją datę urodzenia.

Taniec to najzdrowsza forma ruchu, fanta- 
stycznie rzeźbi ciało, gwarantuje kondycję, 
wyrabia poczucie rytmu i wrażliwość 
muzyczną, a poza tym daje nieopisaną frajdę.
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Tekst prof. dr hab. med. Małgorzata Pawłowska

Co trzeci 
człowiek  
na świecie 
miał kontakt  
z wirusem 
HBV

Młodzi ludzie stanowią dużą grupę osób  
zakażonych wirusami zapalenia wątroby  
typu B i C. Jak mogą im przeciwdziałać?



Zakażenie 
wirusem 
HCV dotyczy 
około 3 proc.  
populacji  
na świecie
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prof. dr hab. med. 

Małgorzata  

Pawłowska

Katedra Chorób  
Zakaźnych  
i Hepatologii 
CM UMK



Zaawansowane choroby wątroby mogą powodować  
powikłania. Jednym z nich jest zespół wątrobowo- 
-nerkowy (ZWN). Jego przejawem jest niewydolność 
nerek u chorych z marskością wątroby, u których  
wcześniej nie rozpoznawano choroby nerek. 

Tekst Tomasz Szulżyk, Robert Flisiak. Klinika Chorób Zakaźnych 

i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
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Prowadzone 
są badania 
nad alter-
natywnymi 
metodami  
leczenia ZWN



Tekst prof. dr hab. med. Waldemar Halota Fo
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Skuteczność terapeutyczna interferonów i rybawiryny, 
stosowanych od lat w leczeniu wirusowych zapaleń  
wątroby typu C, jest ograniczona, zwłaszcza u zakażo-
nych genotypem 1 HCV. W konsekwencji nie ustają  
próby znalezienia innych leków obok udoskonalania  
dotychczasowych schematów terapeutycznych.

HIPOTETYCZNY CYKL ŻYCIOWY HCV (rys. 1)

HCV
wejście

odpłaszczenie RNA

rybosom

translacja
strukturalne

proteaza NS3

składanie i uwalnianie

niestrukturalne

IRES
dodatnia nić HCV RNA

helikaza

helikaza

5´

5´

3´

3´



POLIPROTEINA HCV (rys. 2)

NS3/4A
proteaza serynowa

NS2/3
proteaza cysteinowa

rdzeń koperta proteaza helikazaproteaza 
serynowa

białko 
błonowe

kofaktor proteazy  
serynowej

kanał  
jonowy

Białka strukturalne Białka niestrukturalne

oporność IFN?

RNA zależna 
RNA polimeraza

C p7 NS2 NS3 NS4A NS4B NS5A NS5BE1 E2



prof. dr hab. med.

Waldemar

Halota

Katedra i Klinika 
Chorób Zakaźnych  
AM w Bydgoszczy

ITMN-191  
MK-7009  
BI-12202  
TMC-435350  
VX-950 (Telaprevir) 
SCH503034 (Boceprevir) 
ACH-0137171 

Intermune/Roche 
Merck 
Boehringer 
Tibotec&Medivir 
Vertex Pharmaceuticals 
Schering-Plough 
Achillion Pharmaceuticals

I 
I 
I 
II 
II/III 
II/III 
II

MK-0608  
R-7128  
PSI-6130  
R7128  
NM-283 (Valopicitabine) 
VCH-759 (Nitazoksanid) 

Merck 
Pharmasset/Roche 
Pharmasset 
Roche 
Idenix 
Romark Laboratories

przedkliniczna 
I 
I 
II 
II 
II

A-837093  
HCV-796 

Abbott 
ViroPharma/Wyeth

przedkliniczna 
II

Symbol (nazwa) Firma Faza kliniczna

Inhibitory proteazy

INHIBITORY PROTEAZY I POLIMERAZY W BADANIACH KLINICZNYCH

Inhibitory nukleozydowe polimerazy

Inhibitory nienukleozydowe polimerazy

Metody  
terapii  
zmierzają 
w kierunku 
zaburzeń  
cyklu wirusa



Tekst prof. dr hab. med. Waldemar Halota

Organizacje naukowe i grupy ekspertów opracowują  
i publikują rekomendacje dotyczące leczenia  
wirusowych zapaleń wątroby. Które z nich są  
najbardziej efektywne? Jaki wybrać rodzaj terapii?
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Tekst prof. dr hab. med. Jacek Juszczyk



prof. dr hab. med.

Jacek Juszczyk 

Katedra i Klinika Chorób  
Zakaźnych Uniwersytetu 
Medycznego  
im. K. Marcinkowskiego  
w Poznaniu



Ciemne, duże oczy, jasne włosy, drobna figurka  
i niespełna 15 kilogramów wagi. Julka ma zaledwie  
trzy lata, ale jest prawdziwą bohaterką. Należy  
do wielkiej rodziny „przeszczepowców”. Choć to  
prawdziwy cud, że żyje, trudno znaleźć bardziej  
uśmiechnięte i ciekawe świata dziecko. 

Tekst Beata Zimnicka
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By pomóc Julce, możesz przekazać darowiznę na jej konto:

33 1940 1076 3045 2145 0001 0000
Fundacja „Gwiazda Nadziei”
ul. 3 Maja 36
40-097 Katowice

Historię Julii spisaną przez tatę znajdziesz na:
www.gwiazdanadziei.pl/julka

* Choroba jest spowodowana defektem enzymu rozgałęziającego glikogen. 
Efektem tego jest nagromadzenie nieprawidłowego strukturalnie glikogenu  
w narządach, głównie w wątrobie i mięśniach. Jest chorobą śmiertelną, gdzie 
zgon następuje przeważnie w wieku 3–5 lat z powodu niewydolności wątroby.



Choroba to trudna sytuacja zarówno dla dziecka,  
jak i jego rodziców. Psycholog fundacji „Gwiazda  
Nadziei”, Robert Trzop, radzi, jak się z nią zmierzyć. 

Jak rodzice mogą wspierać chore dziecko? 

W jaki sposób rodzice powinni uświadamiać dziec-

ko o jego chorobie? 

Jak wprowadzać takie dzieci w świat rówieśników? 

Taka sytuacja to również ogromne obciążenie dla 

rodziców. W jaki sposób mogą oni pomagać sobie 

nawzajem? 



Tekst Lilianna Zalesińska



Córka baronowej i brytyjskiego szpiega, ikona rocka,  
kochanka Micka Jaggera… Życie Marianne Faithfull  
przypomina scenariusz filmowy. Kiedy ekscentryczny 
związek z rockmanem kończy się ostrym uzależnieniem 
narkotykowym, wegetuje na londyńskich ulicach. Za każdym 
razem, kiedy upada, powstaje silniejsza. Ale Marianne będzie 
walczyć nie tylko z uzależnieniem. Również z rakiem  
i z HCV. Walkę ma przecież zapisaną w genach.



Autorskie 
piosenki 
Faithfull są 
spojrzeniem 
w głąb siebie 
– wiwisekcją
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„Taniec  
z gwiazdami” 
przyniósł 
zwycięstwo 
Dorocie 
Gardias



Tekst Anna Kaszuba

„Śpiewać każdy może…” – jak mówią słowa znanej  
piosenki, okazuje się, że tańczyć też! Nie tylko może,  
ale powinien, bo taniec fantastycznie rzeźbi ciało, 
gwarantuje kondycję, wyrabia poczucie rytmu i wrażli-
wość muzyczną, a poza tym daje nieopisaną frajdę.



Czy Pani, jako instruktorka tańca, obserwuje, że 

nagle zajęcia taneczne stały się bardzo popularne? 

Na czym polega wyższość tańca nad innymi  

formami aktywności? 

A jeśli ktoś ma przysłowiowe dwie lewe nogi? 

Znajomość 
tańca  
to dziś  
niemal  
wymóg  
kulturowy
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wywodzi się z Brazylii – to szybki, pro-
gresywny i dynamiczny taniec, z wyrazistą muzyką. 
Na pierwszy plan wysuwa się charakterystyczny 
ruch bioder. Samba to taniec bardzo zmysłowy, 
nazywa się ją często „tańcem kochanków”.

pochodzi z gorącej Kuby – tańczy się 
ją na całych stopach, bez unoszeń i opadań, mimo 
to w rumbie porusza się całe ciało, z wyjątkiem 
głowy i barków. W tym tańcu nie wystarczy dobra 
kondycja fizyczna, niezmiernie istotna jest świetna 
koordynacja ruchów. Tutaj pierwsze skrzypce gra 
kobieta – uwodzi, jest odważna i zmysłowa, co 
dodatkowo podkreśla jej seksowny strój.

wywodzi się z rumby i mambo, 
choć historia tego rytmicznego tańca o kubańskich 
korzeniach nie jest bardzo długa. Charakterystycz-
ne są w nim wyprostowane nogi i energiczne ruchy 
ciała oraz intensywna praca bioder. Nie tylko one 
przyciągają uwagę widzów, ale również bajecznie 
kolorowe stroje tancerzy pełne złoceń, cekinów, 
frędzelków i koronek.

(z hiszp. podwójny krok) to 
taneczna metafora corridy, gdzie partner odgrywa 

rolę torreadora, a partnerka byka. Nawet jego 
dramaturgia składa się z trzech części: wejścia na 
arenę; walki i pokonania byka; parady kończącej 
pojedynek. To prawdziwy taneczny spektakl  
odgrywany na parkiecie, pełen napięcia
i widowiskowości.

to pikantna mieszanka różnych  
muzycznych gatunków i kroków zaczerpniętych  
z innych tańców. Jej ojczyzną są Karaiby i Ameryka 
Południowa. To taniec pełen ekspresji, emocji  
i energii. Salsa występuje w wielu odmianach, 
mamy więc: styl kubański, salsę portorykańską, 
kolumbijską, czy palladium mambo. Bez względu 
na styl robi dzisiaj prawdziwą klubową furorę.

jego nazwa ma ścisły 
związek z historią. Po raz pierwszy został wykonany 
w 1815 r., podczas kongresu wiedeńskiego. Szybko 
przyjął się w Europie. Dostojny, liryczny, pełen 
romantyzmu, elegancki, o płynnych ruchach – to 
cechy charakterystyczne tej odmiany walca. Nazy-
wa się go tańcem wirowym, bo para porusza się po 
parkiecie rotacyjnym ruchem wirowym, w kierunku 
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

taniec swingowy  
i wirowy, prosty rytmicznie. Niezwykle ważne w nim 
jest to, by ciała partnerów były w stałym kontakcie, 
od bioder aż po ramiona. Wolny, romantyczny, 

płynny, tańcząca para przypomina wręcz łódź, 
wznoszącą się i opadającą płynnie na fali parkietu.

jego dwie ojczyzny to Argentyna i Uru-
gwaj. Kiedyś tańczone głównie w barach i domach 
publicznych. Charakteryzuje się erotyczną namięt-
nością i dominacją w połączeniu z delikatnością. 
Niezmiernie ważna w tangu jest muzyka, grana na 
bandoneonie (przypomina znany nam akordeon),  
w połączeniu z dźwiękami fortepianu, skrzypiec  
i kontrabasu. Najbardziej znana jest odmiana 
argentyńska, pełna improwizacji.

najszybszy z tańców standardo-
wych, o angielskich korzeniach (wywodzi się  
z fokstrota). To, co go wyróżnia, to podskoki, długie 
kroki i „kicki”, czyli wykopy nogami w powietrze.
Ciekawostka: podczas turniejów tańca właśnie  
w quickstepie dochodzi najczęściej do zderzeń  
i kolizji na parkiecie.

uchodzi za jeden z najtrudniej-
szych tańców, to prawdziwe taneczne wyzwa-
nie. Swoją nazwę (krok lisa) wziął od nazwiska 
amerykańskiego aktora Harry’ego Foksa, który 
unowocześnił nieznanymi dotąd krokami balet na 
teatralnej scenie. W fokstrocie ważne jest połącze-
nie otwartych figur z akcją swingową.

Co jest trudniejsze dla początkujących: tańce  

latynoamerykańskie czy standardowe? 

Wymyśliła Pani projekt: nauka tańca dla niepeł-

nosprawnych. Skąd taki pomysł? 

Fokstrot Paso doble



Zawsze wygląda świetnie, ale jak 
na prawdziwą celebrytkę przystało, 
Gwyneth Paltrow chce powitać 
wiosnę w znakomitej formie. Warto 
podpatrzyć, co robi w trosce  
o zdrowie i nienaganną sylwetkę.
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2  

3  

Na wiosnę 
gwiazdy  
stosują  
diety, które 
oczyszczają 
organizm

4  

5 



Wszyscy doskonale wiemy, że długotrwały stres 
fatalnie oddziałuje na nasz organizm, powodując wie-
le zaburzeń psychosomatycznych. I nawet jeśli nie 
zdajemy sobie z tego sprawy, to coraz częściej widać 
też jego destrukcyjny wpływ na naszą skórę. 
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Małe  
przyjemności 
pomagają  
nam  
w walce  
ze stresem
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O stresującej się skórze  
i sposobach na jej ukojenie 
opowiada nam dyplomowana 
kosmetyczka Anna Mojsses- 
-Waśko z warszawskiej  
Kliniki Urody

Jaki jest związek pomiędzy  

stresem a skórą?

Jak się objawia negatywny 

wpływ stresu na naszą skórę?

Co na problem „zestresowanej” 

skóry poleca Pani w gabinecie?

Jak odstresować skórę w domu? 

Klinika Urody
Warszawa, ul. Dembego 10/U3
www.klinikaurody.warszawa.pl



Ł jak Łepkowska
Andrzej Opala 
 wyd. Prószyński i S-ka

Chéri
Sidonie-Gabrielle Colette
wyd. WAB

Sherlock Holmes
Biografia  
nieautoryzowana  
Nick Rennison
wyd. WAB



Wyspa tajemnic
reż. Martin Scorsese 
premiera 26.03.2010, UIP

Fantastyczny Pan Lis
reż. Wes Anderson
premiera 16.04.2010, Imperial-Cinepix

Ondine
reż. Neil Jordan  
premiera 23.04.2010, Monolith



 Gender Check/ 
/Sprawdzam płeć. 
Kobiecość i męskość 
w sztuce Europy 
Wschodniej
Zachęta 
od 19 marca 2010

Tak jest.  
Marcin Maciejowski
Muzeum Narodowe  
w Krakowie
26 marca–23 maja 2010

Jądro ciemności,  
„How It Is” 
Tate Modern, Londyn
 do 5 kwietnia 2010



Koncert
Era Jazzu – Jim Hall
Filharmonia Narodowa, Warszawa  

12.04.2010, bilety od 100 do 200 zł

Album
Yeasayer „Odd Blood”/ 
/Massive Attack  
„Heligoland”
EMI Music Poland

Koncert
Angeliquje Kidjo
Aula Uniwersytecka, Poznań  

24 stycznia 2010, bilety od 110 do 170 zł 
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CZERWONY
21.03–20.04
Jesteś typem przywódcy, lubisz rywalizować.  
Osiąganie i zdobywanie to twój żywioł, ale brakuje 
ci rozwagi i cierpliwości. Powinieneś odpocząć, 
gdyż czujesz się wyczerpany psychicznie i fizycz-
nie. Bacznie przyjrzyj się warunkom, w jakich żyjesz 
– może trzeba zmienić coś na lepsze. Pojawi się 
szansa na kupno lub sprzedaż mieszkania, grun-
towny remont lub całkowite przemeblowanie. Aby 
twoje plany się powiodły, zapal czerwone świece 
nasączone olejkiem cynamonowym.

SREBRNY 
22.05–21.06
Jak każdy Bliźniak masz podwójną osobowość. 
Jesteś nieco rozkojarzony, masz dobre chęci oraz 
wiele pomysłów, ale nie zawsze potrafisz je zreali-
zować do końca. Drugą stroną twojej osobowości 
jest wytrwałość i pracowitość. Powoli i skutecznie 
zmierzasz do wyznaczonego celu. Masz wielu  
przyjaciół, którzy mogą na ciebie zawsze liczyć.  
W najbliższym okresie, mimo wielu bardzo ważnych 
obowiązków, znajdziesz czas, by spotkać się z przy-
jaciółmi. W realizacji zamierzeń pomocne okażą się 
srebrne dodatki, np. biżuteria.

POMARAŃCZOWY 
23.07–23.08 
W to, co robisz, angażujesz się całym sercem. 
Potrafisz bezinteresownie kochać, doceniać talenty 
i osiągnięcia innych, nie jesteś zawistny 
i małoduszny. Wykazujesz wielką zręczność 
w kontaktach z innymi ludźmi. Wkrótce podej-
miesz się nowych życiowych wyzwań. Być może 
zapowiada się przypływ gotówki. Wykorzystaj to 
i jeśli istnieje taka możliwość, zafunduj sobie np. 
egzotyczną wycieczkę. Słońce to twój żywioł.

SELEDYNOWY  
22.06–22.07 
Jesteś oryginalną osobowością, interesujesz się 
wszystkim co niezwykłe i tajemnicze. Bywasz 
trochę niezdecydowany i nieufny, ale gotowy 
do poświęceń. Twoją słabą stroną jest uleganie 
wpływom innych. Z grzeczności często nie potrafisz 
powiedzieć „nie’”. Zdobądź się na więcej śmiałości 
i odwagi, a zobaczysz, że ludzie przestaną cię wyko-
rzystywać. Wiosna zapowiada się wspaniale, więc 
pora, byś przystąpił do działania.
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NIEBIESKI
21.04–21.05
Jesteś urodzonym dyplomatą i jak kot zawsze  
spadasz na cztery łapy. Lubisz przyjemności 
i wygody. Chętnie otaczasz się ludźmi, którzy 
mogą pomóc ci w osiąganiu korzyści. Potrafisz 
być czarujący, gdy ci na czymś bardzo zależy. Jeśli 
miałeś kłopoty zdrowotne, to w kwietniu powinny 
one minąć. Chwilami możesz czuć się przytłoczony 
nadmiarem prac. Ulgę przyniesie ci otaczanie się 
rzeczami w kolorze niebieskim.

RÓŻOWY 
24.08–23.09 
Jesteś taktowny, dyskretny, nie lubisz być w centrum 
uwagi, bo wydaje ci się, że wszyscy widzą twoje 
wady. Unikasz wyzwań i często z tego powodu wie-
le tracisz. Liczysz tylko na siebie, a praca jest dla 
ciebie najważniejsza. Uważnie obserwuj otaczającą 
cię rzeczywistość, bowiem wyłonią się z niej nowe 
możliwości rozwoju. Dotyczyć to będzie zarówno 
twojej kariery, jak również spraw domowych.



Już w starożytności wierzono, że kolory mają  
niezwykłą moc, która potrafi wpłynąć na życie człowieka.  
Jeśli chcesz sprawdzić, jaki kolor odpowiada twojemu  
znakowi zodiaku, odszukaj swoją datę urodzenia.

PURPUROWY 
24.10–22.11
Nieustannie doskonalisz swoje umiejętności, 
wytrwale dążąc do ideału. Jesteś konsekwentny 
i pracowity, lubisz pomagać innym. Z powodu 
perfekcjonizmu jesteś postrzegany przez obcych 
ludzi jako osoba nieprzystępna. Twoi bliscy jednak 
wiedzą, że masz fascynujący, romantyczny 
i z pewnością niekonwencjonalny charakter. 
Na wiosnę wiele starań włożysz w to, aby twój dom 
był jak z żurnala. Nie zapominaj, że purpura to kolor 
królewski i noś go z dumą. 

CZARNY
22.12–20.01
Jesteś szlachetny i uczciwy, zawsze gotowy do 
pomocy, można na ciebie liczyć w każdej sytuacji. 
Masz jednak skłonności do zamartwiania się  
i pesymizmu, zdarza ci się być niezdecydowanym. 
Doceń to, że los obdarzył cię wieloma uzdol- 
nieniami, m.in. artystycznymi i manualnymi.  
W najbliższym czasie twoją mocną stroną będzie 
ciekawość świata i wrażliwość na sprawy innych 
ludzi. Dobrym talizmanem dla ciebie jest kamień 
magnetyt (czarny), który przyciągnie sukces,  
a być może i trochę gotówki. 

ŻÓŁTY 
24.09–23.10 
Nie znosisz sztampy i monotonii, lubisz szaloną 
zabawę. Ale – wbrew pozorom – jesteś realistą 
i potrafisz trzeźwo oceniać sytuację. 
Przyjaciele zawsze mogą liczyć na twoją pomoc. 
Trudno doszukać się w tobie złośliwości, chociaż 
rozdrażniony potrafisz unieść się dumą i nieźle 
zaleźć za skórę. Ku twemu zadowoleniu, na wiosnę 
uda ci się zrealizować wiele nowych pomysłów, co 
przełoży się na korzyści finansowe. Nie zapominaj 
o tym, by mieć przy sobie jakiś drobiazg w kolorze 
żółtym.

BRĄZOWY
21.01–18.02
Wciąż masz nowe pomysły na życie, ale rzadko 
osiągasz to, co sobie zaplanowałeś. Jesteś otwarty 
na nowe doznania, lubisz zmiany, więc bywa, 
że narażasz dobro bliskich ci ludzi w pogoni za 
jakąś ciekawostką. Wiosnę wykorzystaj na rozwój 
duchowy, a dzięki niemu pogłębisz swoje kontakty 
ze światem kultury i sztuki. Będziesz świadom tego, 
czego pragniesz od życia i które ze swoich zaintere-
sowań chcesz rozwijać.

ZŁOTY
19.02–20.03 
Z trudem się zaprzyjaźniasz, ale gdy obdarzysz 
kogoś zaufaniem, jesteś mu wierny do końca życia. 
W domu i w pracy nie należysz do łatwych partne-
rów. Jesteś uparty, ale nie despotyczny. W stronę 
sukcesów popycha cię przeznaczenie 
i dyskretna pomoc znajomych. Pojawią się nowe 
możliwości w pracy i związkach partnerskich. Cza-
sem nowe propozycje zaskoczą cię, ale sprzyjający 
los da ci czas na podjęcie decyzji.
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Y FIOLETOWY 
23.11–21.12 
Jesteś odpowiedzialny, powoli, lecz konsekwentnie 
dążysz do celu. Warto posłuchać twojej rady, można 
ci też zaufać. Dajesz poczucie bezpieczeństwa. 
Gdy jesteś zakochany, potrafisz stracić głowę. 
Zazwyczaj bywasz duszą towarzystwa. Kochasz 
proste, zwyczajne życie. Być może nie będzie to 
wiosna spektakularnych sukcesów, jednak w wielu 
dziedzinach życia odczujesz satysfakcję. Jeżeli 
medytujesz, staraj się otaczać swym kolorem. Na 
pewno poczujesz przypływ energii.



 
Poradnia Chorób Zakaźnych, 

ul. Warszawska 15, 
21-500 Biała Podlaska, 
tel. 083 342 814 147 
dr Irena Kijuk 

 
Klinika Chorób Zakaźnych 

Wojewódzki Szpital 
Specjalistyczny 
im. K. Dłuskiego, 
ul. Żurawia 14, 15-540 Białystok, 
tel./fax 085 741 69 21 
kierownik kliniki: 
prof. dr hab. med. 
Robert Flisiak 
Doc.dr Tadeusz Wojciech 
Łapiński 
Prof. dr hab. Anatol Panasiuk 
e-mail: doctors@poczta.onet.pl 

Praktyka prywatna 
doc. dr Tadeusz Wojciech 
Łapiński 
Centrum Medyczne 
Białystok, ul. Niedźwiedzia 69, 
(gabinet 104) 
tel. 085 740 94 91 
tel. kom. 604 651 709 
e-mail: twlapinski@wp.pl 

Praktyka prywatna 
prof. dr hab. Anatol Panasiuk, 
ul. Leszczynowa 17, 
Białystok-Grabówka, 
tel. kom. 605 134 720 
e-mail: anatol@panasiuk.pl 
www.panasiuk.pl 

 
Poradnia Chorób Zakaźnych 

ul. Jeleniogórska 4, 
59-700 Bolesławiec, 
tel. 075 738 01 20 
ordynator: dr Jan Hałubiec 

 
Wojewódzki Szpital 

Obserwacyjno-Zakaźny, 
ul. św. Floriana 12, 
85-030 Bydgoszcz, 
Katedra i Klinika 
Chorób Zakaźnych AM 
kierownik: 
prof. dr hab. med. 
Waldemar Halota 
prof. dr hab. med. 
Małgorzata Pawłowska 
tel. 052 325 56 05 
fax 052 345 71 95 
e-mail: wsozse@mpn.pl 

 
Szpital Specjalistyczny nr 1, 

ul. Legionów 49, 
41-902 Bytom, 
Oddział Obserwacyjno- 
-Zakaźny i Hepatologii Zakaźnej 
p.o. ordynatora oddziału: 
dr n.med. Lucjan Kępa 
tel. 032 281 92 41 (do 45) 

Poradnia Wirusowego 
Zapalenia Wątroby 
przy Szpitalu 
Specjalistycznym nr 1, 
tel. 032 281 92 41 

 
Samodzielny Publiczny 

Wojewódzki Szpital 
Specjalistyczny 
Poradnia Chorób Zakaźnych, 
ul. Ceramiczna 1, 
22-100 Chełm, 
dr Maria Kornas-Rypina 
tel. 082 562 33 58 

 
Szpital Specjalistyczny 

Oddział Obserwacyjno- 
-Zakaźny,  
doc. dr hab.  
Włodzimierz Mazur  
tel. 032 349 93 41 

Poradnia Hepatologiczna 
ul. Zjednoczenia 10, 
41-500 Chorzów, 
dr Ewa Janczewska-Kazek 
tel. 032 349 93 82 

 
Szpital Wojewódzki 

Oddział Chorób Zakaźnych, 
ul. Powstańców 
Wielkopolskich 2, 
06-413 Ciechanów, 
dr Dariusz Goryszewski 
tel. 023 673 03 42 

 
Oddział Obserwacyjno- 

-Zakaźny Szpitala nr 2 (ZOZ), 
ul. Katowicka 1, 
43-400 Cieszyn, 
ordynator: 
dr Bronisława Szlauer 
tel. 033 852 05 46 wew. 162 
Poradnia Hepatologiczna 
wew. 140 

 
Wojewódzki Szpital 

Zespolony, ul. PCK 1, 
42-200 Częstochowa, 
Oddział Zakaźny i Poradnia 
Hepatologiczna 
dr Edyta Jezierska  
tel. 034 325 26 11 i 325 26 19 

 
Szpital im. S. Patrycego 

Oddział Obserwacyjno- 
-Zakaźny, 
ul. Szpitalna 1, 
33-200 Dąbrowa Tarnowska, 
dr Zbigniew Martyka 
tel. 014 642 28 31, 
fax 014 642 27 14 
e-mail: zoz-datar@post.pl 

 
Szpital Miejski (ZOZ) 

Oddział Obserwacyjno- 
-Zakaźny, 
ul. Krakowska 91, 
39-200 Dębica, 
dr Teresa Brzostek 
tel. 014 670 36 21 

 
Szpital im. Jana Pawła II 

Oddział Zakaźny, 
ul. Żeromskiego 22, 
22-300 Elbląg, 
ordynator Oddziału Zakaźnego: 
dr Elżbieta Hajer 
tel. 055 230 42 30, 
230 42 58, wew. 212 

 
Samodzielny Niepubliczny 

ZOZ Vita, 
ul. Kochanowskiego 68A, 
10-300 Ełk, 
dr Iwona Mierzejewska 
dr Krzysztof Kropiwnicki 
tel. 087 620 05 45 

 
Pomorskie Centrum Chorób 

Zakaźnych i Gruźlicy 
Klinika Chorób Zakaźnych AM, 
ul. Smoluchowskiego 18, 
80-214 Gdańsk, 
kierownik: 
dr med. Tomasz Smiatacz 
dr Krystyna Witczak- 
-Malinowska – konsultant 
wojewódzki  
tel. 058 341 28 87 sekretariat 
www.pcchz.pl 

 
Samodzielny Publiczny ZOZ 

ul. Warszawska 41, 
11-500 Giżycko, 
dr Anna Lachowicz- 
-Wawrzyniak 
tel. 087 428 52 71 wew. 351 

SP Szpital Wojewódzki 
Oddział Chorób Zakaźnych 
Poradnia Chorób Wątroby, 
ul. Walczaka 42, 
66-400 Gorzów Wielkopolski, 
dr Danuta Śmiglak  
tel. 095 732 20 41 

 
Szpital Specjalistyczny 

w Jaśle, 
Oddział Obserwacyjno- 
-Zakaźny i WZW, 
38-200 Jasło, 
ul. Lwowska 22, 
kierownik oddziału: 
lek. med. Lucyna Misiołek 
tel. 013 443 75 44  

 
Centrum Opieki Medycznej 

w Jarosławiu 
Oddział Obserwacyjno- 
-Zakaźny, 
ul. 3 Maja 70,  
37-500 Jarosław, 
kierownik oddziału: 
lek. med. Małgorzata  
Dankiewicz 
tel 016 621 54 21 
 

 
Oddział Gastroenterologii SP 

Centralny Szpital Kliniczny 
im. K. Gibińskiego Śląskiego 
Uniwersytetu Medycznego, 
ul. Medyków 14, 
40-752 Katowice, 
kierownik: 
prof. dr hab. Marek Hartleb 
dr Joanna Musialik 
tel. 032 789 40 00 centrala, 
tel. 032 789 40 34 poradnia 
www.csk.katowice.pl 

 
Wojewódzki Szpital 

Zespolony 
Oddział Obserwacyjno- 
-Zakaźny, 
ul. Radiowa 7, 
25-317 Kielce, 
ordynator: 
dr n.med. Wiesław Kryczka 
tel. 041 363 71 34 
e-mail: wkryczka@mp.pl 

 
Wojewódzki Szpital 

Zespolony 
Oddział Chorób Zakaźnych, 
ul. Wyszyńskiego 1, 
62-510 Konin, 
dr Zbigniew Pęczak  
tel. 063 240 44 92 (poradnia) 

 
Szpital Wojewódzki 

Oddział Obserwacyjno- 
-Zakaźny, 
ul. Chałubińskiego 7, 
75-581 Koszalin, 
ordynator: dr Jacek Wróblewski 
tel. 094 348 81 61 – ordynator 
tel. 094 348 82 92 

 
Wojewódzkie Centrum 

Diagnostyki i Terapii 
Wirusowych Zapaleń Wątroby 
i Hepatologii z Poradnią 
Specjalistyczną i Oddziałem 
Wirusowego Zapalenia 
Wątroby i Hepatologii, 
ul. Prądnicka 80, 
31-202 Kraków, 
kierownik: 
Barbara Baka-Ćwierz 
zastępca kierownika: 

Jolanta Hojoł-Wróbel 
tel./fax 012 614 22 73 sekretariat 
tel. 012 614 22 80 rejestracja 
poradni, 
tel. 012 614 22 82 dyżurka  
lekarska, oddział 

Klinika Chorób Zakaźnych 
i Hepatologii, Szpital 
Uniwersytecki, 
ul. Śniadeckich 5, 
31-531 Kraków, 
kierownik: 
prof. dr hab. n.med. 
Tomasz Mach 
tel. 012 424 73 40 (recepcja) 
tel. 012 424 73 55 
tel. 012 424 73 60 (poradnia) 

Szpital Specjalistyczny 
im. S. Żeromskiego 
Oddział Obserwacyjno- 
-Zakaźny, 
os. Na Skarpie 66, 
31-913 Kraków, 
dr n.med. Barbara Postawa- 
-Kłosińska 
tel. 012 644 01 44 

Poradnia Chorób Zakaźnych 
dla Dorosłych 
wew. 502 czynny pn.–pt. 9–12 
Gabinet Hepatologiczny 
czynny: 
pon. 7–17.30, wt. 7– 20, 
śr. 10–20, czw. 7–20 

V Wojskowy Szpital Kliniczny 
z Polikliniką 
Oddział Obserwacyjno- 
-Zakaźny, 
ul. Wrocławska 1/3, 
30-901 Kraków, 
tel. 012 630 83 24 lub 42 
kierownik: dr Artur Lipczyński 

 
Samodzielny Publiczny 

Szpital Wojewódzki 
im. Jana Bożego 
Katedra i Klinika Chorób 
Zakaźnych, 
ul. Biernackiego 9, 
20-089 Lublin, 
kierownik: 
prof. dr hab. med. Roma 
Modrzewska 
tel. 081 740 56 29, 081 740 27 00, 
tel. 081 740 82 71 (przychodnia) 
www.top.lublin.pl/janbozy 

 
Centrum Medyczne  

w Łańcucie Sp. z o.o., 
Oddział Obserwacyjno- 
-Zakaźny, 
ul. Paderewskiego 5, 
37-100 Łańcut, 
dr Jerzy Sieklucki 
tel. 017 224 02 92 
 

 
Specjalistyczny Szpital 

Wojewódzki im. Biegańskiego 



Klinika Obserwacyjno- 
-Zakaźna UM, 
ul. Kniaziewicza 1/5, 
91-347 Łódź, 
ordynator: 
prof. dr hab. med. 
Daniela Dworniak 
tel. 042 251 61 82 

Oddział Obserwacyjno  
– Zakaźny i Chorób Wątroby  
ordynator: dr Zbigniew Deroń 
Oddział Chorób Zakaźnych, 
Tropikalnych i Pasożytniczych 
Katedra i Klinika Chorób 
Zakaźnych AM 
prof. dr hab. med. 
Jan Kuydowicz 
tel. 042 251 61 82 

Instytut Centrum Zdrowia 
Matki Polki, 93-338 Łódź,  
ul. Rzgowska 281/289, 
III Klinika Pediatrii,  
ordynator: prof. Teresa  
Woźniakowska-Gęsicka 
 

 
Poradnia Chorób Zakaźnych 

al. Kościuszki 2, 
21-400 Łuków, 
tel. 025 798 96 25 
ordynator: dr Bożena Gajownik 
dr Jolanta Fornal 

 
Szpital Powiatowy 

im. Edmunda Biernackiego 
Oddział Obserwacyjno- 
-Zakaźny 
Poradnia Chorób Zakaźnych, 
ul. Żeromskiego 22, 
39-300 Mielec, 
dr Józef Sznajder 
tel. 017 78 00 378 
www.zoz.mielec.pl 

 
Poradnia Hepatologiczna, 

ul. Żołnierska 16 a, 
10-561 Olsztyn, 
tel. 089 538 64 86 

Wojewódzki Szpital 
Specjalistyczny, 
ul. Żołnierska 18, 
10-561 Olsztyn, 
dr Jolanta Citko 
tel. 089 538 65 99 

 
Szpital Wojewódzki 

Oddział Zakaźny/Poradnia 
Hepatologiczna, 
ul. Kośnego 53, 
45-372 Opole, 
ordynator: dr Wiesława Błudzin 
tel. 077 443 30 64 

 
Poradnia Chorób Zakaźnych, 

ul. Sienkiewicza 56, 
07-409 Ostrołęka, 

tel. 029 765 12 77 
ordynator: 
dr Małgorzata Giżycka 
tel. 029 765 13 93 

 
Wojewódzki Szpital 

Zespolony 
Oddział Chorób Zakaźnych, 
ul. Medyczna 19, 
09-400 Płock, 
dr Małgorzata Galon 
tel. 024 364 62 13 pokój 
lekarski 

 
Wojewódzki Szpital 

im. Strusia (ZOZ Stare Miasto) 
Klinika Chorób Zakaźnych AM 
Wojewódzka Poradnia WZW, 
ul. Szwajcarska 3, 
61-003 Poznań, 
kierownik: prof. dr hab. med. 
Iwona Mozer Lisewska  
tel. 061 873 93 76 sekretariat  
kierownik Poradni WZW: 
dr Iwona Bereszyńska 
tel. 061 877 36 87 

Poradnia WZW 
Bamberski Dwór 
(kontrakt z NFZ i prywatnie), 
ul. św. Wawrzyńca 11, 
60-539 Poznań, 
rejestracja: tel. 061 848 14 10 
w godz. 8–20 
dr Iwona Bereszyńska 
przyjmuje: 
poniedziałki: 16.30–18.30, 
piątki: 15.30–17.30 
prof. Jacek Juszczyk 
przyjmuje prywatnie: 
Przychodnia Arsmedica 
ul. Podgórna 4, 
61-829 Poznań 
tel. 061 852 81 08 

 
Gabinet Prywatny 

ul. Rynkowa 63, 
62-081 Przeźmierowo, 
dr Iwona Bereszyńska 
tel. 061 816 39 00 
ewiq@wp.pl 

 
ZOZ Puławy Oddział 

Chorób Zakaźnych, 
ul. Bema 1, 
24-100 Puławy, 
dr Tomasz Piekos 
tel. 081 886 42 91 

 
Szpital Rejonowy im.  

dr Józefa Rostka w Raciborzu 
ul. Gamowska 3, 
47-411 Racibórz, 
Oddział Obserwacyjno- 
-Zakazny  
Poradnia Hepatologiczna  

ordynator: dr n.med.  
Iwona Olszok 
tel. 032 755 50 50 

 
Radomski Szpital 

Specjalistyczny 
Oddział Zakaźny, 
ul. Tochtermana 1, 
26-600 Radom, 
dr Grzegorz Stolarek 
tel. 048 361 52 23 

 
Wojewódzka Przychodnia 

Specjalistyczna 
Poradnia Hepatologiczna, 
ul. Lwowska 60, 
35-301 Rzeszów, 
dr Janusz Kaliszczak 
tel. 017 866 40 00 
centrala szpitala 
(rejestracja wew. 444) 
i 017 866 44 28, środy 15–18 
(także dzieci od 15. roku życia. 
Osoby wstępnie kwalifikowane 
do terapii przeciwwirusowej 
przy hepatitis C odsyłane są 
w celu diagnostyki do Łańcuta). 

 
Szpital SPZOZ 

Oddział Chorób Zakaźnych, 
ul. 800-lecia 26, 
38-500 Sanok, 
tel. 013 465 62 45 pokój lek. 
Elżbieta Jurasz 
Renata Kornasiewicz-Dubiel 
kierownik: 
Stanisława Warzycha 
www.zozsanok.pl 
Poradnia Chorób Zakaźnych 
tel. 013 465 62 42 
czynna od poniedziałku 
do piątku 
od 11 do 13; 
leczeni interferonem 
przyjmowani są: 
we wtorki 
(Renata Kornasiewicz-Dubiel) 
i czwartki 
(Elżbieta Jurasz) 
od 8 do 13 

 
Powiatowy ZOZ,  

27-200 Starachowice,  
ul. Radomska 70, 
Oddział Obserwacyjno- 
-Zakaźny, ordynator:  
dr Jadwiga Maciukajć 
 

 
Pomorska Akademia 

Medyczna 
Oddział Hepatologiczny 
Klinika Chorób Zakaźnych, 
ul. Arkońska 4, 
71-455 Szczecin, 
kierownik:  

prof. Anna Boroń-Kaczmarska 
tel. 091 431 62 42 sekretariat 
e-mail: annabk@inet.com.pl 

Poradnia WZW, 
ul. Arkońska 4, 
71-455 Szczecin, 
kierownik: 
dr hab. Marta Wawrzynowicz- 
-Syczewska 
tel. 091 454 10 07 
Hepatologiczny 
Punkt Konsultacyjny 
środy i czwartki 11–13 
dr Anita Wnuk 
i dr hab. Marta Wawrzynowicz- 
-Syczewska 
ul. Broniewskiego 12, 
71-455 Szczecin, 
tel. 091 454 10 07 w. 442 lub 445 
rejestracja i 454 24 50 
e-mail wwoj@poczta.wp.pl, 
marta.syczewska@przeszczep.pl 

 
Wojewódzki Szpital 

Obserwacyjno-Zakaźny, 
ul. Krasińskiego 4/4A, 
87-100 Toruń, 
ordynator: 
dr Elżbieta Strawińska 
tel. 056 658 25 60 
dr Bożena Balewska- 
-Hildebrandt 
tel. 056 658 25 07 
tel. 056 622 10 92 

 
Wojewódzki Szpital 

Specjalistyczny nr 1 
im. prof. Józefa Gasińskiego, 
ul. Edukacji 102, 
43-100 Tychy, 
dr Tomasz Macura 
tel. 032 325 43 03 

 
Poradnia Chorób Zakaźnych, 

ul. Stefana Batorego 4, 
58-300 Wałbrzych, 
tel. 074 648 98 84 
ordynator: 
dr Krystyna Augustyniak 

 
107 Szpital Wojskowy 

z Przychodnią 
Oddział Zakaźny, 
ul. Kołobrzeska 44, 
78-600 Wałcz,
ordynator: dr Mariusz Mróz 
tel. 067 250 29 11 
pok. ordynatora 
tel. 067 259 29 12 
pok. pielęgniarek 
www.107sw.mil.pl 

 
Wojewódzki Szpital Zakaźny 

Klinika Hepatologii i Nabytych 
Niedoborów Odporności AM, 

ul. Wolska 37, 
01-201 Warszawa, 
konsultant krajowy: 
dr hab. Andrzej Horban 
kierownik: dr hab. 
Alicja Wiercińska-Drapało 
tel. 022 335 53 52 
(centrala szpitala) 
Oddział Dzienny Szpitala 
Zakaźnego 
dr Hanna Berak 
tel. 022 335 53 52 

Wojskowy Instytut Medyczny 
Klinika Chorób Infekcyjnych 
i Alergologii, 
ul. Szaserów 128, 
00-909 Warszawa, 
tel. 022 681 61 99, 022 681 75 19 
prof. Jerzy Kruszewski 
dr Marek Dudziak 
Poradnia Chorób Zakaźnych 
dr Iwona Suchecka 

Centralny Szpital Kliniczny 
MSWiA Oddział Chorób 
Wewnętrznych i Hepatologii, 
ul. Wołoska 137, 
02-507 Warszawa, 
ordynator: dr Andrzej Gietka 
tel. 022 602 18 50 

 
Wojewódzki Szpital 

Specjalistyczny 
im. J. Gromkowskiego, 
ul. Koszarowa 5,  
51-149 Wrocław,  
I Oddział Kliniczny Chorób 
Zakaźnych, Chorób Wątroby  
i Nabytych Niedoborów  
Odpornościowych  
prof. dr hab. Andrzej Gładysz 
prof. dr hab. Krzysztof Simon 
tel. 071 395 75 49, 071 325 52 42 
Oddział Chorób Zakaźnych  
dr n.med. Hanna Łabędzka  
Tel. 071 395 75 82  
Poradnia Chorób Zakaźnych  
lek. med. Beata Dobracka 
tel. 071 395 74 37 
 

  
Szpital Powiatowy  

w Zawierciu,  
ul. Miodowa 14,  
42-400 Zawiercie,  
Oddział Obserwacyjno- 
-Zakaźny  
Poradnia Chorób Zakaźnych  
dr n.med. Halina  
Ciszkowska-Bogdał  
tel . 032 674 02 91 

 
Poradnia Chorób  

Zakaźnych w Zielonej Górze, 
ul. Wazów 42, 
65-044 Zielona Góra, 
tel. 068 452 77 78 
dr Jacek Smykał, 
dr Waldemar Szymański



redakcja magazynu
ul. Genewska 37, 03-940 Warszawa
tel./faks 0-22 617 93 23, 617 93 86

redaktor naczelna
Beata Zimnicka
b.zimnicka@dp-group.com.pl 

sekretarz redakcji
Andrzej Opala
a.opala@dp-group.com.pl 

redakcja
Anna Kaszuba, Ewa Koperska,  
Sylwia Omiotek, Karolina Szmytko,  
Lilianna Zalesińska  

fotoedytor
Anna Woźniakowska

opracowanie graficzne
Adam Świderski

biuro reklamy
Anna Mocior 
a.mocior@dp-group.com.pl

wydawca
Direct Publishing Group Sp. z o.o.
ul. Genewska 37, 03-940 Warszawa
www.dp-group.com.pl

dyrektor generalny 
Michał Sztand

dyrektor projektu
Agnieszka Ziółkowska-Szulczyk 

menedżer projektu
Kinga Kurszewska

druk: Miller Druk

Magazyn powstał dzięki wsparciu 
firmy Roche Polska

Zdjęcie na okładce: iStockphoto

ABC pacjenta:

Leki w badaniach  
klinicznych

ABC pacjenta:

Problemy hepatologiczne  

kobiet w ciąży

Strony z gwiazdami:

Dr House  
– lekarz idealny?



MAGAZYN DLA OSÓB Z CHOROBAMI NEREK I ICH BLISKICH
MAGAZYN DLA OSÓB Z CHOROBAMI NEREK I ICH BLISKICH

Dr Hyla-Klekot

CIEKAWE ARTYKUŁY MEDYCZNE + WSZYSTKO O PRZESZCZEPIE + PORADY SPECJALISTÓW + KĄCIK KULTURALNY

JEDYNY W SWOIM RODZAJU

KWARTALNIK DLA OSÓB  
Z CHOROBAMI NEREK I ICH BLISKICH




